
11

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

15. What is Digital Branding? URL: https://www.market8.net/b2b-web-design-and-inbound-marketing-blog/what-is-digital-branding.
16. Aaкер, Д. Создание сильных брендов [Текст] / Д. Аакер М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003 340 с. 
17. Радкевич, Л.А. Систематизація цілей та задач медіапланування в рекламному менеджменті [Текст] / Л. Радкевич // При-

чорноморські економічні студії. 2016. Вип.12-2. С. 26–32.
18. Kay Green, R. 7 Highly-Effective Ways to Maximize Your Online Brand Presence [Текст] / R. Kay Green http://www.huffingtonpost.com/ 

r-kay-green/online-brand-presence_b_3140951.htm006.

РАЗВИТИЕ DIGITAL BRAND’А: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. В статье обоснован научно-методический подход к формированию системы digital branding’а. Это об-

условлено реактивным распространением практики использования теории брендинга в цифровом маркетинге, усилени-
ем доминирования интернет-коммуникаций в построении бренда. Обосновано изменение парадигмы инвестирования в 
развитие бизнеса в пользу инвестирования в бренд.

Ключевые слова: бренд, цифровой маркетинг, digital branding, цифровая история, «реперные» точки построенияи 
digital brand’а.

DIGITAL BRAND DEVELOPMENT: PROBLEMS AND PROSPECTS
Summary. The paper substantiates the scientific and methodical approach to the formation of the digital branding system. 

This is due to the reactive spread of the practice of using branding theory in digital marketing, increasing the dominance of 
Internet communications in building a brand. The change of the paradigm of investment in business development in favor of 
investing in a brand is substantiated.
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Анотація. У статті обґрунтовано становлення та розвиток податкової системи в Україні, зокрема, увагу приділено 
її становленню, нововведенням та розвитку. Встановлено, що податкова система забезпечує фінансову базу держави та 
є головним знаряддям реалізації її економічної доктрини. Висвітлено сучасний стан податкової системи, виокремлено 
проблеми та напрями їх вирішення.
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Вступ та постановка проблеми. У наш час в Україні 
відбуваються кардинальні перетворення в соціально-еко-
номічній та політичній сферах, тому одним із важливих 
шляхів підвищення ефективності функціонування укра-
їнських підприємств є вдосконалення механізму оподат-
кування.

Система оподаткування в Україні має істотний вплив 
на формування дохідної частини бюджетів усіх рівнів, які 
утворюють державну скарбницю країни. Податкова сис-
тема являє собою важливий елемент державного впливу 
на діяльність суб‘єктів господарювання, від ефективності 
функціонування якої залежить продуктивність чи деструк-
тивність соціально-економічних перетворень у країні. 

Податкова система є однією з визначальних складових 
частин забезпечення економічного зростання держави.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блеми ефективного формування доходів досліджували такі 
науковці, як В. Федосов, С. Юрій, Й. Бескид, О. Василик, 
І. Луніна, С. Буковинський, О. Дроздовська та ін. Проте 
методика оцінювання фіскальної ефективності механізму 
оподаткування, систематизації нововведення та аналізу 
тенденцій і проблем його розвитку потребує подальшого 
вдосконалення і набуває ще більшої актуальності.

Мета статті полягає в обґрунтуванні становлення та 
розвитку податкової системи України, виокремленні про-
блем та напрямів їх вирішення.
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Результати дослідження. В умовах ринкових відносин 
роль податків як активних фіскальних регуляторів еконо-
мічного зростання і важелів управління суспільним розви-
тком дедалі істотно посилюється. Розбудова цивілізованого 
демократичного суспільного ладу потребує також ство-
рення адекватної йому податкової системи, спроможної 
через перерозподільний механізм забезпечити соціальну 
гармонію та фінансово-економічну рівновагу в країні.

На жаль, як показує вітчизняна практика, численні 
щорічні реформи у сфері оподаткування не вирішують 
основних проблем справляння податків, таких як великі 
масштаби тіньової економіки, ухилення від сплати подат-
ків, обтяжливі податкові процедури, нестабільність подат-
кового законодавства, а це знижує економічну активність 
суб‘єктів господарювання та негативно позначається на 
фіскальній достатності держави [1].

Сьогоднішній стан національної податкової системи є 
далеко не ідеальним, що засвідчує його невідповідність 
дійсним запитам та можливостям суспільства. Необхід-
ність здійснення кардинальних реформ у податковій сис-
темі держави диктується нагальністю вимог виправлення 
кризової соціально-економічної ситуації.

За роки незалежності податкова система України 
стала потужним джерелом доходів держави, забезпечу-
ючи понад 75% доходів до зведеного бюджету країни. 
І протягом цього періоду уряд постійно шукає нові шляхи 
вдосконалення системи оподаткування. На початковому 
етапі було встановлено високий рівень податкових ста-
вок та високий податковий тягар, але поступово держава 
перейшла до зменшення податків і оптимізації пільг.

Головними чинниками, які зумовлюють розвиток 
податкової системи у будь-якій країні, передусім є:

– зміна форм власності, умов економічного розви-
тку та соціально-економічної організації суспільства, що 
створює об'єктивну основу для реформування податкової 
системи, визначає основні напрями та цілі податкової 
реформи, її глибину з урахуванням досягнутого рівня 
соціально-економічного розвитку країни, формує можли-
вості реалізації наявного потенціалу її продуктивних сил;

– закономірний суспільний розвиток, що проявля-
ється в постійному намаганні суспільства оптимізувати 
податкову систему і неможливості досягнути цього опти-
муму. З розвитком суспільства змінюються критерії опти-
мальності податкової системи, що зумовлює необхідність 
постійного її вдосконалення;

– зміна концепції оподаткування, яка, як правило, має 
відображати об'єктивну економіко-політичну ситуацію в 
країні, соціально-економічний стан її населення та зміну 
пріоритетів держави. Податкова система формується під 
впливом цілого спектру політичних інтересів і поглядів 
різних структурованих груп населення, теоретичних шкіл 
і течій [2, c. 25].

Завдяки реформам у Податковому законодавстві за 
останні кілька років відбулася низка позитивних перетво-
рень у сфері оподаткування, найвагомішими з них є [2]: 

1. Зменшення кількості малоефективних податків і 
зборів. 

2. Спрощення адміністрування податків і зборів через 
подання звітності в електронному вигляді, зменшення 
тривалості податкових перевірок, упорядкування кіль-
кості та причин таких перевірок. 

3. Запровадження нових штрафів: за невиконання 
узгодженого податкового повідомлення-рішення, за пору-
шення платниками акцизного податку граничних термінів 
реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування 
до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних 
накладних та ін. 

4. Упорядкування спрощеної системи оподаткування 
для суб‘єктів малого підприємництва через диференціа-
цію рівня податкового навантаження для представників 
малого бізнесу та розширення сфери застосування спро-
щеного режиму оподаткування. 

5. Скорочення та переорієнтація податкових пільг 
(авіа-, суднобудування, альтернативна енергетика, хар-
чова промисловість і сільське господарство, готельний 
бізнес, ІТ-сектор).

Законодавство постійно змінюється, і податкові зміни на 
2018 рік неодмінно вплинуть на майже всі сфери діяльності.

Зміни стосуються тих підприємств та організацій, 
діяльність яких стосується:

– реалізації та виготовлення тютюнової чи алкоголь-
ної продукції;

– нерухомого виду майна;
– оподаткування згідно зі спрощеною системою;
– єдиного соціального внеску.
Щодо змін у порядку нарахування та сплати податку на 

додану вартість, то з 01 січня 2018 року операції з поста-
чання та ввезення на митну територію України медичних 
виробів, які внесені до Державного реєстру медичної 
техніки та виробів медичного призначення або відповіда-
ють вимогам технічних регламентів, що підтверджується 
документом про відповідність, та дозволені для надання 
на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в 
Україні, оподатковуватимуться ПДВ у розмірі 7% замість 
20%. Раніше за ставкою 7% ПДВ оподатковувалися лише 
операції з постачання та ввезення на митну територію 
України тих медичних виробів, які включені до переліку, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 03.09.2014 року № 410. До операцій з постачання та 
ввезення на митну територію України всіх інших медич-
них виробів застосовувалася ставка ПДВ в розмірі 20%.

Тимчасово звільняються від оподаткування ПДВ опе-
рації з вивезення за межі митної території України в мит-
ному режимі експорту:

– з 1 вересня 2018 року по 31 грудня 2021 року – соє-
вих бобів (товарна позиція 1201 згідно з УКТ ЗЕД);

– з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2021 року – насіння 
свиріпи або ріпаку (товарна позиція 1205 згідно з УКТ ЗЕД).

Уточнена норма щодо звільнення від оподаткування 
операцій з постачання (передплати) та доставки дитячих 
книжкових видань.

Крім того, до 01 січня 2020 року запроваджено вве-
зення виробничого обладнання з розстроченням сплати 
ПДВ на строк до 24 місяця.

Розстрочення (рівними частинами) сплати ПДВ за зая-
вою платника ПДВ надається під час імпорту обладнання, що 
класифікується за визначеними кодами УКТ ЗЕД, на строк, 
зазначений у заяві, але не більше 24 календарних місяців.

При цьому розстрочення сплати ПДВ надається лише 
у разі імпорту обладнання, яке буде використовуватися 
платником податку для власного виробництва на терито-
рії України. Розстрочення сплати ПДВ не надається під 
час імпорту обладнання, якщо воно має походження з 
Росії або ввозиться з її території та/або з окупованої тери-
торії України.

У разі відчуження, передачі в оренду, суборенду чи 
передачі права володіння, користування в інший спо-
сіб імпортованого обладнання з розстроченням сплати 
ПДВ платник податку зобов’язаний сплатити податкове 
зобов’язання за результатами податкового періоду, на 
який припадає таке порушення, а також пеню, виходячи 
із 120% облікової ставки Національного банку України, 
за період із дня ввезення обладнання до дня збільшення 
податкового зобов’язання.
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Порядок надання розстрочення сплати ПДВ має 
бути встановлений Кабінетом Міністрів України протя-
гом 3 місяців. При цьому Кабмін має право встановити 
випадки, коли залишок суми зобов’язань зі сплати ПДВ 
підлягає забезпеченню виконання шляхом застави облад-
нання, що ввозиться із розстроченням ПДВ.

У 2018 році змінено строк подання податкової декла-
рації за рік для платників податку на прибуток підпри-
ємств із квартальним звітним періодом.

Податкова декларація з податку на прибуток підпри-
ємств, яка розраховується наростаючим підсумком за рік, 
відтепер подається у 60-денний строк після закінчення 
звітного року (раніше – протягом 40 календарних днів).

Нагадаємо, декларацію з податку на прибуток щоквар-
тально подають платники податку, в яких обсяг річного 
доходу перевищує 20 млн грн.

Таким чином, декларації за квартал, півріччя, три 
квартали подаються протягом 40 календарних днів після 
закінчення звітного кварталу, а декларація, яка розрахову-
ється наростаючим підсумком за рік, подається протягом 
60 календарних днів після закінчення звітного року.

Ця норма запроваджена з 01 січня 2018 року, а отже, 
стосується і річної податкової декларації з податку на при-
буток підприємств за 2017 рік.

Що стосується аграріїв, то з 01 січня 2018 року деталі-
зовано порядок визначення мінімального розміру орендної 
плати за землю. Так, річна сума платежу з орендної плати 
не може бути меншою за розмір земельного податку, а саме:

– для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку 
яких проведено, – у розмірі не більше 3% їх нормативної 
грошової оцінки, для земель загального користування – не 
більше 1% їх нормативної грошової оцінки, для сільсько-
господарських угідь – не менше 0,3% та не більше 1% їх 
нормативної грошової оцінки;

– для земельних ділянок, нормативну грошову 
оцінку яких не проведено, – у розмірі не більше 5% нор-
мативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АР 
Крим або по області, для сільськогосподарських угідь – 
не менше 0,3% та не більше 5% нормативної грошової 
оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці 
Крим або по області.

Визначено особливості застосування коефіці-
єнта індексації нормативної грошової оцінки землі у 
2018 році. Зокрема, встановлено, що індекс споживчих 
цін за 2017 рік, що використовується для визначення 
коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки 
сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів 
та інших земель несільськогосподарського призначення, 
застосовується зі значенням 100%. 

Таким чином, під час визначення бази оподаткування 
земельним податком та єдиним податком для платників 
четвертої групи коефіцієнт індексації нормативної грошо-
вої оцінки дорівнює 1.

Окрім того, до 1 лютого 2018 року Державна служба 
України з питань геодезії, картографії та кадастру пови-
нна направити в електронній формі інформацію про нор-
мативну грошову оцінку земельних ділянок, яка прове-
дена станом на зазначену дату, до Державної фіскальної 
служби України, яка оприлюднить цю інформацію на сво-
єму офіційному веб-сайті.

Отже, позитивні зміни в системі оподаткування в 
звітному році закладено, проте удосконалення системи 
оподаткування має відбуватися шляхом поступового зни-
ження податкового тягаря. 

Основними відправними елементами повинні бути:
– податкова система повинна мати інвестиційну й 

соціальну спрямованість;

– зміни в системі оподаткування мають здійснюватися 
одночасно з реформуванням системи оплати праці, пен-
сійного забезпечення, вдосконаленням соціальної сфери;

– розширення неподаткових форм і методів мобіліза-
ції доходів бюджету за рахунок оренди та продажу дер-
жавного майна;

– основу податкової системи мають становити прямі 
податки, тобто податки, де об'єктом оподаткування є дохід 
фізичної особи, прибуток юридичної особи, земля, майно 
та капітал;

– непрямі податки повинні використовуватися лише 
у формі акцизів для обмеження споживання деяких видів 
товарів, можливостей виробника-монополіста в одержанні 
необґрунтовано високих доходів, а також для оподатку-
вання предметів розкоші, захисту власного виробника;

– потрібно збільшити перелік податків за забруднення 
навколишнього середовища, наприклад, засмічення місць 
суспільного призначення;

– застосування під час оподаткування обґрунтованої 
різниці ставок податків залежно від видів діяльності й 
розміру одержуваного прибутку або доходу;

– умови оподаткування мають бути простими та зро-
зумілими платникові, податок має стягуватися у зручний 
для платника час і прийнятним методом;

– чітке розмежування податків, що зараховуються до 
державного і місцевих бюджетів, розширення прав орга-
нів самоврядування у сфері оподаткування [3, c. 83]. 

Висновки. Податкова система України не повною мірою 
відповідає вимогам ринкової економіки та суспільних від-
носин і вимагає кардинальної заміни окремих елементів 
податкових механізмів. Для цього не обов'язково повністю 
замінювати чинні елементи податкової системи, оскільки це 
може призвести до хаосу, знищення звичних для платників 
податків механізмів. Тому для розвитку податкової системи 
доцільно ставити головні цілі: послабити податкове наван-
таження на платників податків за рахунок зниження ставок 
окремих податків; здійснити податки нейтральними щодо 
всіх категорій платників податків шляхом скасування цілої 
низки пільг та винятків в оподаткуванні, а також спростити 
адміністрування всіх податків. 

Слід зазначити, що у процесі реформування системи 
оподаткування в Україні важливою проблемою є не лише 
рівень податкового навантаження, а й оптимальне поєд-
нання прямих і непрямих податків. Непрямі податки хоч 
і зручні для фіскальних органів з позиції їх стягнення, 
однак їх сплата лягає тягарем на плечі кінцевого спожи-
вача. Тому переважання справедливих прямих податків 
дасть змогу уникнути негативних наслідків, таких як: 
занепад рівня життя більшості населення, подальший 
спад і занепад українського виробництва, не здатного кон-
курувати з дешевою продукцією іноземних фірм. [4]. 

На мою думку, головною метою реформ у сфері опо-
даткування повинно бути створення передумов для еко-
номічного зростання за рахунок вивільнення підприєм-
ницького потенціалу та сприяння реалізації конкурентних 
переваг країни. Особливо це стосується використання 
«людського капіталу» для прискореного розвитку інтелек-
туально-містких галузей. На структурному рівні реформа 
має сприяти прискореному оновленню економіки через 
пришвидшення процесів зростання нових підприємств і 
галузей та відмирання старих.

Регулювання сучасних економічних відносин в Україні 
потребує гнучкої податкової політики держави, яка дала 
б можливість оптимально пов‘язати інтереси держави з 
інтересами підприємництва. Також реформа, пов‘язана 
із зменшенням податкового тиску на доходи населення, 
може допомогти вивести частину доходів фізичних осіб 
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із «тіні» та більш ефективно диференціювати платників 
податків. Для створення оптимальної системи оподатку-
вання необхідно керуватися такими основними принци-
пами, як соціальна справедливість, економічна ефектив-
ність, стабільність та гнучкість. Отже, перспективами для 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ: НОВШЕСТВА, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация. В статье обосновано становление и развитие налоговой системы Украины, в частности, внимание уде-

лено ее становлению, нововведениям и развитию. Установлено, что налоговая система обеспечивает финансовую базу 
государства и выступает главным орудием реализации ее экономической доктрины. Освещено современное состояние 
налоговой системы, выделены проблемы и направления их решения.

Ключевые слова: налоги, налогообложение, налоговая система, развитие налоговой системы.

TAXATION IN UKRAINE: INNOVATIONS, TRENDS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT
Summary. The article substantiates the formation and development of the tax system of Ukraine, in particular, attention 

is paid to its formation, innovations and development. It was established that the tax system provides the financial base of the 
state and acts as the main instrument of realization of its economic doctrine. The current state of the tax system is highlighted, 
problems and directions of their solution are highlighted.

Key words: taxes, taxation, tax system, development of the tax system.

подальших позитивних змін у системі оподаткування є 
конкретизація заходів реформування податкової політики 
України щодо зниження рівня податкового навантаження, 
спрощення процедур адміністрування податків та вдоско-
налення механізму податкового контролю.
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ГЕНЕРУВАННЯ ОЩАДЛИВОСТІ У СФЕРІ ПОСТАЧАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Анотація. Встановлено, що генерування ощадливості у сфері постачання прямо пов’язане з розвитком відносин із 
постачальниками, що вимагає проведення їх сегментування. Використання АВС-ХУZ-аналізу будівельних матеріалів 
дало змогу ідентифікувати постачальників, які забезпечують будівельне підприємство ресурсами з високим і середнім 
рівнями вкладених коштів (групи А і В), інтенсивність споживання котрих є високою і середньою (групи X і Y). За 
третій параметр, за яким проведено сегментування постачальників, взято насиченість ринку, що характеризує співвід-
ношення між попитом і пропозицією на ринку постачальників будівельних матеріалів.

Ключові слова: будівельне підприємство, ощадливість, відносини з постачальниками, сегментування постачальни-
ків, АВС-ХУZ-аналіз, насиченість ринку будівельних матеріалів.


